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Относно: Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
процедура с предмет: "fiоставка на котелно гориво" с реф ЛЪ l200ll20l7 l.

oTItpI.1],ir

Правно основание: чл.22,, ал.|, т.8 от ЗОП и чл.l08, T.,l от ЗОП.
Процедураз,а е открита с Решение Ns 436 от l9.05.2017 г. на Изпълнителния дирек,гор.
Обявлението за поръчка е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 19,05,2()l7 г.
Уника.ltен номер на поръчката в РОП: 0075 8-2017-0002.
Вид на процедурата открита процедура, по реда на чл.132 във вр. счл, 18, ал, lт, l от ЗОП.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача: httrэ:/hiмw. Ьгikеl-Ьg.
1. На оонования чл.110, ал,2, т.1 от ЗОП прекратявам обявената открита процед)/ра с
предмет: "!оставка на котелно гориво", с реф J\Ъ 12001/2017 г.
Мотиви: Съгласно условията на обявлението за обществена поръчка одобрено с
Решение Ns 436 от 19,05,2017г. на изпълнителния директор на,,Брикел" ЕА.Щ, определенlлят о,г
възложителя краен срок за получаване на оферти по обявената открита процедура с прелNlе,г:
",Щоставка на котелно гориво" с реф Л} |200ll20l1 г. е 16:15 часа на 23.06.2017г. В
предварително определения срок за подаване на оферти е постъпила l (една) о(lерта o,t,
,,ДМВ"ЕООД гр. Мартен с Bx.j\! 1/23.06.2017г. в l3:l5часа.
Подаването на една единствена оферта води до липсата на възможност да се осъществll
конкурентен избор и до невъзможност за постигане целта на закона за ефективно разхолване Hll
средствата, посочени в чл. l, ал. l от ЗОП и да задоволява в максиN{ална степен интересltте Hat
възложителя. Поради излоlкеното по - горе и на основание чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП
прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Щоставка на Ko,I,eJrtlo
гориво" с реф J\Ъ l200l/20l7 г. открита с Решение Ns 436 от 19.05.2017 г.
Предвид гореизложеното процедурата за възлагане на обществената поръчка полJtежLl tlzi
прекратяване.

2. Съгласно чл.197, ал.1, т.7 (предлоясение второ) от ЗОП настоящото pemeнlle
подлежи на обжалване в 10-дневен срок от публикуването му пред Комисията за защIiта IIа
конкуренцията София

3. На

основание чл.43, ал.1 от ЗОП, участниrlите в поръчката да бъдат уведомеIIl]

писvено за прекратя ването й.

4. На основание чл,24, ал,1, т.2 от

ППЗОП, настоящото решение да бъде публllкуваtrо

профила на купувача в деня на издаването му.
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